for en

TAK FOR TILMELDINGEN
Tak fordi I har tilmeldt jer Bag for en Sag 2022. Vi håber, I får nogle hyggelige stunder sammen og lavet noget
dejligt bagværk. Siden starten i 2005 har Bag for en Sag skabt engagement og bageglæde i hele Danmark.
I 15 år har vi sammen med jer støttet og samlet penge ind til udsatte børn og unge. Og vi har gjort en enorm forskel for dem.
I år samler vi ind til Røde Kors, som i 2022 har fokus på at hjælpe børn i katastroferamte områder. Tak, fordi I er med til at gøre
en forskel!
Find materialer til dagen på www.bagforensag.dk
I kan finde lækre opskrifter, prisskilte, invitationer til forældre, huskeliste, undervisningsmateriale og andre hjælpematerialer på
www.bagforensag.dk/materialer.
Jeres ID-nummer
Jeres Bag for en Sag ID-nummer står øverst til venstre i dette brev. Det skal I bruge, hvis I har ændringer i jeres tilmelding og
ved overførslen af det indsamlede beløb.
MobilePay
Jeres kunder kan betale direkte for bagværket til Røde Kors MobilePay nr. 494925. Hvis I gerne vil undgå kontanter
– og hvis de skriver jeres ID-nummer på overførslen, så tæller det med i jeres samlede beløb! Husk derfor at skrive jeres
ID-nummer på prisskilte og andet salgsmateriale, så de nemt kan se det.
Sådan gør I med pengene, når bagedagen er overstået
Det indsamlede beløb skal I sætte ind på Røde Kors konto i Danske Bank med reg. nr. 4183 og kontonr. 12121210 eller overføre
via MobilePay til 494925. Husk at skrive jeres ID-nummer på indbetalingen – så kan I downloade et diplom med jeres samlede
beløb, når pengene er sat ind.

LARS MØLLER
Ophavsmand for Bag for en Sag

Bag for en Sag har eksisteret siden 2005. Siden da har børn i hele Danmark bagt, solgt bagværket og samlet mere end 24 mio. kr ind til udsatte børn.
Et utroligt flot beløb der viser, at det kan betale sig at gøre en indsats og arbejde sammen for at støtte en god sag. I 2022 bager vi for Røde Kors, som
i år har fokus på børn i katastroferamte områder i verden.

